15 de junho de 2022
073/2022-PRE

OFÍCIO CIRCULAR
Participantes do Listado B3

Ref.:

Suspensão do Credenciamento e do Início do Programa de Formador
de Mercado para o Contrato Futuro de Bitcoin

A B3 informa a suspensão do cronograma para envio do Termo de
Credenciamento, Cadastro das Contas, Início de Atuação e Término do Vínculo
do Programa de Formador de Mercado para o Contrato Futuro de Bitcoin,
divulgado no Ofício Circular 060/2022-PRE, de 26/05/2022 (respectivamente,
“Credenciamento”, “Programa” e “Contrato Futuro de Bitcoin”).
Sendo concedidas as autorizações necessárias, a B3 divulgará a data de
lançamento do Contrato Futuro de Bitcoin, o novo cronograma para o
Credenciamento e para o início do Programa, incluindo as novas datas para envio
do Termo de Credenciamento, Cadastro das Contas, Início de Atuação e Término
do Vínculo do Programa.
Ressaltamos que não haverá novo processo de seleção. Serão credenciados, na
nova data a ser oportunamente divulgada, os formadores de mercado
selecionados no processo realizado até 08/06/2022.
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Disposições gerais
Os casos omissos em relação a este processo de credenciamento e a este
Programa serão resolvidos pela B3.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Produtos
Listados,

pelos

telefones

(11)

2565-4616/5661

ou

pelo

e-mail

formadordemercadob3@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

José Ribeiro de Andrade
Vice-Presidente de Produtos e Clientes
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